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Hui sdi er in t h e s p ot l ig h t

de tamme rat
We hoeven de tamme rat natuurlijk nauwelijks voor te stellen, dus waarom nu
juist dit dier in deze rubriek? De tamme rat is immers typisch een soort die
makkelijk te houden is en waarmee in de winkel eigenlijk geen fouten gemaakt worden. Je hoort er nooit over. Dat laatste is nu precies waarom we het
wél over de rat willen hebben. Het feit dat je er weinig over hoort, is eigenlijk
onterecht. Een van de redenen waarom de rat veel minder populair is dan het
konijn zit ’m vaak in de presentatie en informatieverschaffing in de winkel.
Op dat punt kan nog veel gewonnen worden.
Tekst: Gerrit Hofstra | foto: Shutterstock
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Voeding

Mannetjesratten zijn vaak wat rustiger en knuffeliger van

Ratten zijn alleseters, maar helaas eten ze

karakter dan vrouwtjesratten. Vrouwtjesratten zijn drukker en

graag van alles te veel. Ze worden mak-

ondernemender en blijven daardoor minder op schoot zitten.

kelijk te dik en dat is niet goed voor het

Mannetjes laten vaker kleine druppeltjes urine achter om hun

dier. Er is bij de specialist prima gespecia-

territorium te markeren.

liseerd rattenvoer beschikbaar en dat zou

Ratten zijn bijzonder intelligente en onderzoekende dieren.

ook altijd de basis moeten zijn. Daarnaast
zijn er ook rattensnoepjes en net zoals bij
de man gaat ook de liefde van de rat in eerste
instantie door de maag. Dus ja: snoepjes zijn een
uitstekend middel om vriendjes te worden met de
rat. Anders dan bij de man kun jij echter bepalen wat
en hoeveel de dieren eten, dus dat is nooit een excuus voor

Dat betekent dat afleiding en uitdaging heel belangrijk zijn.
Dit is ook een van de punten waar het in de presentatie van
de ratten het meest misgaat.

Presentatie in de winkel

Ratten zitten op dit moment meestal nog in een relatief klein
aquariumachtig verblijf in het knaagdiereneiland, meestal

een te dikke rat. Geschikte (en energiearme) snoepjes zijn bij-

zonder verrijking of schuilgelegenheid anders dan een bergje

voorbeeld stukjes groente. Iets minder energiearm, maar wel

hooi. Voor de rat is dat voor de korte periode dat ze in de

heel aantrekkelijk (voor de rat) is een gedroogde meelworm.

winkel verblijven prima, maar het geeft de klant geen goed

Ziekten

beeld en daarnaast is het ook zeker niet aantrekkelijk. Het is
zeker de moeite waard om een aantal ratten in de winkel in

Net als bij eigenlijk alle prooidieren is het voor een rat in

een groot showverblijf te houden (zie de formaten van het

de natuur niet verstandig om te laten blijken dat hij ziek is.

LICG). Hiermee kun je klanten laten zien wat er nodig is om

Roofdieren zien dat uitstekend en denken dan: ha, een lekker

deze dieren op een goede manier te houden. Een dergelijk

hapje. Dat beïnvloedt de overlevingskansen van de rat, en

verblijf trekt een hoop positieve aandacht en geeft meteen

dus ook zijn voortplantingsmogelijkheden, uiterst negatief.

een indicatie wat er nodig is voor een goede verzorging.

Dieren doen eigenlijk tot ze bijna dood zijn altijd of er niets

Bovendien voorkomt het op die manier ongewenste impuls-

aan de hand is. Zouden ze dat anders doen, dan waren ze al

aankopen.

uitgestorven.

Ratten zijn heel nieuwsgierig en zullen vaak uit zichzelf naar

Punten waar je op moet letten zijn gedragsveranderingen,

de mensen toekomen; zeker als ze zich veilig en vertrouwd

verlies van gewicht, opgezette vacht, snotteren en minder

voelen. Wees echter wel voorzichtig met het laten voeren van

activiteit. De meest voorkomende aandoeningen bij ratten

de ratten in de winkel door het publiek. Enerzijds kunnen ze

zijn ademhalingsziekten, gezwellen van de melkklieren en

dan makkelijk te dik worden en anderzijds kunnen ze – als ze

huidproblemen als gevolg van parasieten, zoals mijten, teken,

daaraan te sterk gewend zijn – ook wel eens proberen of die

luizen en vlooien. Knobbeltjes op de staart en oren van de

vinger echt geen rattensnoepje is.

rat kunnen wijzen op schurftmijt.
Met een zieke rat ga je naar de dierenarts. Zelf dokteren is
niet in het belang van het dier.

Gedrag

Conclusie

Ratten zijn leuke, interessante en eigenlijk veel gemakkelijker
en meer op de mens gerichte huisdieren dan de veel populairdere konijnen. Omdat veel mensen ratten toch een beetje

Ratten zijn sociale dieren die gewend zijn in groepjes te

eng vinden, is het in de winkel erg belangrijk om de mensen

leven. Ze slapen en spelen samen en poetsen elkaar. Samen

te laten zien dat ratten niet eng, maar juist erg leuk zijn.

voelen ze zich veiliger en zijn ze beter bestand tegen stress.

Hiervoor is een groot verblijf met veel verrijking (speeltjes,

Als huisdier zou de rat daarom altijd met ten minste één,

knaagmateriaal en speelmateriaal) heel bruikbaar. Het in een

maar liefst enkele soortgenoten samen moeten zitten, anders

verblijf laten zien hoe ratten omgaan met speelmateriaal,

krijgt het dier last van stress en kan hij afwijkend gedrag ont-

levert daarbij het grote voordeel op dat die materialen ook

wikkelen. Het is dus niet zo dat een rat met rattenvriendjes

verkocht worden. Kortom: wat meer aandacht voor de rat in

niet meer geïnteresseerd in mensen zou zijn. Zorg er wel voor
dat de dieren voldoende ruimte hebben zodat ze elkaar ook
uit de weg kunnen gaan.
En ja, een koppel ratten kan zich bijzonder snel voortplanten
en ook de jongen zijn al jong geslachtsrijp. Onder gunstige
omstandigheden kan de gezamenlijke (ook de jongen van de
jongen, en de jongen daar weer van, worden meegerekend)
reproductie van een koppel ratten in één jaar ongeveer 2000
ratten zijn. Na 2 jaar zijn dat er dus al twee miljoen… Niet
iedere klant heeft daar zin in! Pas dus op met het samen
houden en verkopen van vrouwtjes met intacte mannetjes.

de winkel is zeker de moeite waard. ←

Een groot
show
verblijf
trekt een
hoop
positieve
aandacht
en geeft
meteen een
indicatie
wat er
nodig is
voor een
goede
verzorging.
Bovendien
voorkomt
het op die
manier
ongewenste
impulsaankopen.

